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Confidential C 

 

 

SPLOŠNI POGOJI KAMPANJE »ODPELJI CROSSOVERJA NISSAN« 

 

Akcija 

Pričetek: 1.4.2019* 

 

Vsebina akcije 

V oglaševalski akciji „Odpelji crossoverja Nissan“ Nissan oglašuje svoj model 

Nissan Qashqai: 

 

• 0 % obrestna mera**;  

• 7 let podaljšanega jamstva***; 

• Dodatni bonus ob menjavi staro za novo z Nissan Financiranjem****, in 

sicer  

- 300€ ob nakupu Nissan Qashqai z 1.3 bencinskim motorjem; 

- 350€ ob nakupu Nissan Qashqai z 1.2 oziroma 1.6 bencinskim motorjem 

in velja za vozila iz zaloge; 

- 600€ ob nakupu Nissan Qashqai z 1.5 oziroma 1.7 dizelskim motorjem;   

- 1000€ ob nakupu Nissan Qashqai z 1.6 dizelskim motorjem in velja za 

vozila iz zaloge.  

 

Prednost za kupca 

• 0 % obrestna mera, ki velja za kredit ali leasing (posamezni izračuni se 

nahajajo spodaj); 

• 7 let podaljšanega jamstva ali 160.000 km; 

• Dodatni bonus do 1000€ ob menjavi staro za novo (za vozilo Nissan Qashqai 

1.6 dCi iz zaloge).  
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Izračuni za 0 % obrestno mero 

 

Qashqai 1,3 DIG 140 Visia 

 
Izračun je narejen na dan 2.4.2019 za Qashqai 1.3 DIG 140 Visia. Maloprodajna 

cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 20.300 €. Informativni izračun za 
skupni znesek kredita v višini 10.765,09 € je narejen za dobo odplačila 36 

mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 0,0 % in polog v višini 
9.534,91 €. EOM = 3,31 %  se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element 

v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 11.288,26 
€, od tega znašata zavarovalna premija 361,70 € in strošek odobritve kredita 

161,48 €. Kreditojemalec vrne kredit v 36 mesečnih obrokih v višini 299,03 €. V 
mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in 

nezgodno invalidnost. Stranka je hkrati upravičena do 7-letnega podaljšanega 
jamstva, ter bona staro za novo. Akcija velja ob nakupu z Nissan Financiranjem za 

vozila: Juke, QQ, X-Trail. 
 

*Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. 

**0% obrestna mera za kredit ali leasing velja preko Nissan Financiranja. ***Brezplačno 7-letno 

jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai z Nissan Financiranjem. 7 let 

jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As 

new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ****V kolikor 

želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela Nissan Qashqai priznamo do 

1000€ bonusa (velja za Nissan Qashqai 1.6 dCi). Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v 

račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro 

za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan 

Financiranjem. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana 
 


